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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia terus mengalami perkembangan dalam hal Pembangunan 

Nasional, khusus nya di kota Batam. Batam merupakan kota dengan predikat 

Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) termasuk ke dalam KSN 

(Kawasan Strategis Nasional) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden 

Nomor 87 Tahun 2011 Tentang rencana tata ruang Kawasan Batam..  

Berdasarkan kepada Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah serta 

Undang-Undang dapat disimpulkan bahwa batam merupakan salah satu tujuan 

pengembangan nasional. Dengan luas 715 Km2, memiliki sembilan Pelabuhan, 

yang diantaranya terdapat Pelabuhan Barang, Pelabuhan Internasional, 

Pelabuhan  Domestik  dan  satu  Bandar  Udara Internasional. Salah satu bidang 

yang terus mengalami perkembangan yaitu Bidang Transportasi. Salah satu 

indikasinya adalah peningkatan jumlah kendaraan. Hal ini berhubungan 

langsung dengan penyediaan Sarana dan Prasarana Tranportasi. Dalam upaya 

menciptakan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Lancar, dibutuhkan 

keseimbangan antara jumlah kendaraan dengan Sarana dan Prasarana 

Transportasi. 

Transportasi adalah perpindahan atau penumpang dari suatu tempat 

ketempat lain, dimana dipindahkan ke tempat tujuan yang dibutuhkan manusia 

atau barang (Bowersox, 1981). Bagian di dalam transportasi salah satunya ialah 

jalan raya sebagai salah satu sarana terpenting yang mempercepat petumbuhan 

perekonomian suatau negara atau wilayah. Hal ini membawa konsekuensi 
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bahwa sistem yang digunakan pada infrastruktur jalan raya harus dinamis 

melalui penggunaan sistem baru dan lebih efisien untuk mencapai hasil yang 

optimum. Sistem ini misalnya : jalan bebas hambatan, persimpangan, jalan 

layang, tanda dan marka lalu lintas yang terkoordinasi, dan sebagainya yang 

berfungsi untuk menyediakan aliran lalu lintas yang lancar, aman, nyaman dan 

terkendali. 

Kota Batam adalah salah satu kota terpesat di Indonesia, dengan tingkat laju 

pertumbuhan penduduk sebesar 7,4% (Demographia World Urban Areas, 

2016) dan berjumlah 1,2 juta jiwa (BPS, 2016). Keadaan ini akan membuat kota 

Batam semakin padat dan sibuk dalam kegiatan transportasi atau lalu lintas 

untuk memenuhi tuntutan kehidupan. Gangguan terhadap arus lalu lintas akan 

menyebabkan kemacetan yang berkepanjangan, kerugian waktu, pemborosan 

energi bahan bakar, polusi udara, dan meningkatkan stres para pengguna jalan 

jika tidak diambil langkah dan tindakan yang efektif untuk mengatasinya. 

Maka dari itu sangat diperlukan pengevaluasian kinerja persimpangan serta 

mengetahui kelayakan suatu persimpangan dalam memenuhi kebutuhan 

kendaraan yang melintas, dengan menganalisa manajemen-manajemen lalu 

lintas yang sudah ada, dengan maksud untuk mengetahui tingkat pelayanan dari 

simpang tersebut sehingga kemudian dapat ditentukan solusi yang tepat jika 

ditemukan masalah didalamnya. 

Penelitian serupa telah dilakukan oleh I wisynu Kartika dan Harjanto (1999) 

studi kasus arus lalu lintas pada jaringan persimpangan tiga bersinyal, Bambang 

Sony Sucahyo dan Ananto Satyabudi (2002) koordinasi simpang  tiga bersinyal 

di persimpangan pingit, Imam Mashudi (2006) analisis tingkat kelayakan lalu 
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lintas pada persimpangan tiga bersinyal, Nanang Firmansyah dan Istiar (2016) 

studi kelayakan pembangunan flyover di simpang gedangan di tinjau dari segi 

lalu lintas dan ekonomi jalan raya, Yenni Gusrina (2018) tentang evaluasi 

kinerja simpang Indosat. Pada penelitian ini, lokasi yang dipilih Penulis  sebagai 

objek penelitian ialah persimpangan bersinyal 3 lengan atau biasa dikenal 

sebagai Simpang Kurnia Djaja Alam (KDA) yang terletak di Batam Kota, Kota 

Batam. Alasan penulis dalam memilih Simpang KDA dijadikan sebagai objek 

penelitian adalah karena keingintahuan penulis terhadap tingkat kelayakan 

pelayanan kapasitas persimpangan ditinjau dan dilihat dari indikator hasil 

Tingkat kinerja atau pelayanan Simpang tersebut dalam memenuhi kebutuhan 

kendaraan yang melintas 

 

 

 

 

 

1.2  Perumusan Masalah 

1. Bagaimana karakteristik pelayanan Simpang Kurnia Djaja Alam (KDA) Jl. 

Sudirman – Jl. Raja Isa – Jl. Sudirman? 

2. Apakah kondisi manajemen lalu lintas yang tersedia sekarang masih laik? 

3. Bagaimana tingkatan kelayakan pelayanan kapasitas lalu lintas Jl. Sudirman 

– Jl. Raja Isa – Jl. Sudirman saat ini, di tinjau dari nilai derajat kejenuhan 

simpang KDA?  

 

 

 

 

1.3  Batasan Masalah 

1. Lokasi penelitian berlokasi di Simpang jalan raya KDA samping kanan pom 

bensin KDA, pada Jl. Sudirman – Jl. Raja Isa – Jl. Sudirman, Batam Kota. 

2. Evaluasi kinerja kapasitas simpang menggunakan Manual Kapasitas Jalan 

Indonesia (MKJI) 1997, dalam menentukan kelayakan simpang. 
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3. Waktu penelitian atau pengamatan lalu lintas dilakukan selama 3 hari yaitu 

hari Senin, Rabu, Minggu dan pada jam sibuk, yaitu pukul 07.00 - 09.00 ; 

12.00 - 14.00 ; 16.00 - 18.00.   

4. Jenis kendaraan yang akan di survey berupa Kendaraan Ringan (LV), 

Kendaraan Berat (HV), Sepeda Motor (MC), dan Kendaraan Tak Bermotor 

(UM). 

1.4  Tujuan Penelitian 

1. Mempelajari karakteristik Simpang Kurnia Djaja Alam (KDA) Batam Kota 

pada Jl. Sudirman – Jl. Raja Isa – Jl. Sudirman. 

2. Mengetahui manajemen lalu lintas simpang KDA, ditinjau dari hasil nilai 

kinerja simpang KDA. 

3. Menganalisis kinerja dan Kelayakan lalu lintas simpang KDA saat ini, 

ditinjau dari nilai derajat kejenuhan di persimpangan KDA Batam. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diteliti serta dipelajari penulis dari penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi tentang volume arus lalu lintas, kapasitas lalu 

lintas, derajat kejenuhan (DS), tundaan kendaraan (D), panjang antrian (QL), 

dan tingkat hasil pelayanan simpang KDA Batam Kota. 

1.6  Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapatkan gambaran yang sistematis, penulis membagi laporan 

       penelitian   ini menjadi beberapa bab, yaitu : 
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1. BAB I : PENDAHULUAN 

Menjabarkan tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan 

data, dan dilanjutkan dengan sistematika pembahasan. 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Menjelaskan tentang simpang jalan, jenis pengaturan simpang, kinerja 

simpang bersinyal, tingkat pelayanan, pengaturan sinyal lalu lintas, 

pola pengaturan sinyal lalu lintas. 

3. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Menguraikan tentang metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, 

analisa data, validasi data, dan diagram alur penelitian. 

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan dan menghitung hasil dari perhitungan manajemen lalu 

lintas simpang berupa kapasitas simpang, tundaan, panjang antrian, 

derajat kejenuhan, perilaku lalu lintas,  dan tingkat kelayakan pelayanan 

simpang. 

5. BAB  V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Mengutarakan ulang hasil perhitungan data kualitatif dan data 

kuantitatif dari  hasil survei dan analisa berupa kesimpulan dan saran 
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